
Centrifugal juicer, VitaJuice 3, 700 W, Синьо
MES3500

Мощната сокоизстисквачка работи с
цели плодове без необходимост от
предварително рязане: бързо, лесно и
чисто
● Части без бисфенол А (BPA): Здравословно, безопасно и

удобно приготвяне на вашите ястия
● Различни скорости: извличайте сок лесно и бързо от

всички видове плодове и зеленчуци
● Лесно се почиства благодарение на подходящите за миене

части в съдомиялна машина
● DripStop: без повече капки и разливане след изцеждането

на сок
● Микросито от неръждаема стомана за оптимално извличане

на сок

Техническа информация
размери на уреда :  310 x 312 x 180  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  450 x 255 x 355  mm
размери на палета :  204.0 x 80.0 x 120.0
количество за единица опаковка :  1
стандартен брой единици за палет :  36
Нето тегло :  4,550  kg
Бруто тегло :  5,5  kg
макс. натоварване на захранващ кабел :  700  W
Напрежение :  220-240  V
Честота :  50/60  Hz
Дължина на захранващия кабел :  100,0  cm
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
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Centrifugal juicer, VitaJuice 3, 700 W, Синьо
MES3500

Мощната сокоизстисквачка работи с
цели плодове без необходимост от
предварително рязане: бързо, лесно и
чисто

Отлични резултати

- Мощен мотор: 700 W

- XL-отвор (73 mm) за бързо и лесно изстискване на цели
плодове

- Микрофилтърна цедка от неръждаема стомана за
оптимално изстискване на сок

- Алуминиева скоба: добро притягане - без течове

- Универсална употреба за различни видове плодове и
зеленчуци

Комфорт

- Чучурът с DripStop предотвратява прокапването и
осигурява чиста работна среда

- Голям, отстраним контейнер за отпадъци с обем 2 литра

- Чучур от неръждаема стомана за дълга
продължителност на работа

- Две степени на работа за твърди и меки плодове

- Автоматично изхвърляне на отпадъка

- Easy storage: Намотаване на кабела за лесно и удобно
съхранение

Сигурност

- Safety Stop: уредът може да бъде включен само тогава,
когато всички части са сглобени коректно, и се изключва
автоматично, ако по време на работа бъде отворен. Без
опасност от нараняване, без пръски

- Гумени крачета за по-голяма стабилност

Почистване

- Лесна за почистване: Всички части могат да се мият в
миялна машина

Включени аксесоари

- Контейнер за сок с капацитет 1,25 литра с отстраняване на
пяната

- Включена четка за лесно почистване на цедката
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